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ऑगस्ट 1839 िध्ये, अिेररकी तटरक्षक दलाच्या 
जहाजावरील दोन अचिकाऱयाांना लााँग आयलांड बेटाजवळ 
ििुद्रात एक वेगळेच दृश्य ट्रदिले. ििुद्रात एक 
लाांबलचक काळे जहाज होते. त्यावर एक स्पॅननश झेंडा 
फडकत होता. जहाजाच ेनाव होते अॅमिस्टॅड. स्पॅननश 
भाषेत याचा अर्थ होतो, िैत्री.  

 

काय वेगळे होते या जहाजात?  

त्या जहाजाची मशड ेफाटली होती. जहाजात कुणी 
कप्तान नव्हता. जहाज अिेत वाहात चालले होते. ते 
ननश्चित ट्रठकाणी जात नव्हते. काळ्या िाणिाांचा एक ििूह 
जहाजाच्या डकेवर उभे राहून ओरडत होता.  

काय करत होते ते लोक? ते जहाज न्यूयॉकथ ला का 
आले होते? कोण लोक होते त्या जहाजावर?  



अचिकारी या गोष्टीचा छडा लावण्याच्या 
कािाला लागले. ते त्या जहाजावर चढले. त्याांना 
िाहीत नव्हते की ते आता अिेररकी इनतहािातील 
एका रोिाांचक आखण रोचक कहाणीचा भाग 
बनणार होते.  

ही कहाणी काही िट्रहन्याांआिी आकिकेच्या 
पश्चिि ककनाऱयावरील मिएरा मलओन देशात िुरू 
झाली होती.  

आकिका  

मिएरा मलओन िेंड ेआट्रदवािी क्षते्र 



िेंगबे पीये नावाचा एक िाणूि एका 
छोट्याशा गावात राहात होता. तो िेंड ेया 
आट्रदवािी जिातीचा होता. िेंगबेच ेघर 
वतुथळाकार होते. त्या घराला शांकुच्या आकाराच े
गवताच ेछत होते.   

िोठे झाल्यावर त्याने आपल्या पत्नी आखण 
तीन िुलाांिाठी अिेच एक घर बनवले. तो 
ताांदळू पपकवणारा शतेकरी होता आखण आपल्या 
जिातीचा नेतािुद्धा होता.  



एके ट्रदवशी िेंगबे एकटाच भटकत होता. 
अचानक काही लोकाांनी येऊन त्याला घेरले! 

िेंगबेने स्वत:ची िुटका करून घेण्याच ेआटोकाट 
प्रयत्न केले. पण त्या लोकाांकड ेबांदकुा होत्या. ते 
गुलाि पकडणारे लोक होते. त्याांनी िेंगबेच ेअपहरण 
केले.  

त्या लोकाांनी िेंगबेला फरफरटत एका 
गुलािाांच्या जहाजात नेले. जहाजात शकेडो पुरुष, 
श्चिया आखण िुले भरली होती. ते जहाज क्यूबा 
देशात चालले होते.   



गुलाि एका काळोख्या जागेत िािळ्याांनी 
जिडलेल्या अवस्रे्त पडून होते. ते रडत होते, 
दयेची याचना करत होते. िेंगबेला वाटले की तो 
वेडा होईल. नतरे् अांग िरळ करण्याएवढीही जागा 
नव्हती. नतरे् फारच दगुंि येत होता.  



गुलािाांच्या जहाजाला अटलाांट्रटक िहािागर 
ओलाांडून क्यूबाला पोहोचायला दोन िट्रहने लागले. 
प्रवािादरम्यान दोन आकिकी गुलािाांचा ितृ्यू झाला.  

काही गुलािाांना िारून टाकण्यात आले. काही 
गुलािाांनी या भयानक प्रवािात स्वत:लाच िांपवले. 
पण िेंगबेने आपल्या जीवाला जपले.   

पुढे काय? िेंगबेला िाहीत नव्हते. पण त्याने 
आशा िोडली नाही. त्याला आपल्या कुटुांबाला पुन्हा 
भेटायच ेहोते. “िी त्याांच्यािाठी जगेन,” तो िनाशी 
म्हणाला. घरी परतण्यािाठी काही ना काही िागथ तो 
नक्कीच शोिणार होता.  

क्यूबािध्ये या आकिकी गुलािाांना स्पॅननश 
नावे देण्यात आली. िग िेंगबेच ेनाव झाले, 
जोिेफ मिांक. काही ट्रदविाांनी, त्याला अॅमिस्टॅड 
नावाच्या दिुऱया एका जहाजावर नेले.  

ते जहाज दक्षक्षण अिेररकेच्या पूवथ 
ककनाऱयावरील ब्राझील देशात जात होते. नव्या 
गुलािाांना नतरे् िोठ्या ककां ितीत पवकत अित.   

क्यूबा  

दक्षक्षण अिरेरका  

आकिका 



मिांकने िलाशाांना िाांगायचा प्रयत्न केली की तो 
गुलाि नव्हता. तो आखण इतर आकिकी लोक कुणी 
जनावरे नव्हती. पण कप्तानाने त्याच ेऐकले नाही. 
उलट त्याने मिांकला चाबकाच ेफटके िारले.  

मिांकने जहाजावरील गुलािाांना शूर बनण्याि 
प्रोत्िाहन ट्रदले, “कणिर व्हा, आपला जीव वाचवा. 
िी गुलािाांना िुक्त करण्यािाठी काहीतरी िागथ नक्की 
शोिेन.” अशी ग्वाही त्याने ट्रदली.   

जहाजातील िोलीच्या कुजलेल्या लाकडात 
मिांकला एक िैलिर खिळा िापडला. त्याने िोठ्या 
कष्टाने िािळदांड अडकवलेला मभांतीतील तो खिळा 
उपटून काढला. त्याच ेहात रक्ताने िािले. पण आता 
तो िुक्त होता. आता तो िािळदांड उघडण्यािाठी 
आखण आपला दिुरा हात िुक्त करण्यािाठी िक्षि 
होता. इतर आकिकी लोकाांनीही िग हळूहळू 
गुपचपुपणे स्वत:ला िुक्त केले.   



रात्रीच्या आडोशात आकिकी गुलािाांनी वेगाने 
हालचाल करून घातकी हल्ला केला. त्याांना िारदार 
चाकू मिळाले आखण िग त्याांनी कप्तानाला ठार िारले. 
नांतर त्याांनी स्वयांपाकी लोकाांनाही िारले. काही 
स्पॅननश िलाशाांनी पाण्यात उड्या िारल्या, तर काही 
जीवरक्षक बोटीतून पळून गेले.  

आता जहाजावर केवळ दोन स्पॅननश िलाशी 
उरले. मिांकने िाांकेनतक भाषेचा उपयोग करत म्हटले, 
“आम्हाला पुन्हा आकिकेला घेऊन चला, नाहीतर 
आम्ही तुम्हाला ठार िारू.” 



िलाशाांनी िान्य केले. पण त्याांची काही वेगळीच  
योजना होती. आकिकेि परतण्यािाठी अॅमिस्टॅडने 
पूवेकड ेप्रवाि करायला हवा होता. ट्रदविा जहाज 
िूयोदयाच्या ट्रदशनेे चालत अिे. पण रात्रीच्या 
अांिारात जहाज कोणत्या ट्रदशनेे जात होते, ते 
आकिकी गुलािाांना कळत निे. याचा गैरफायदा 
घेऊन स्पॅननश िलाशी रात्री जहाज उत्तर ट्रदशनेे नेत 
अित. हळूहळू जहाज अिेररकेच्या पूवथ ककनाऱयावर 
पोहोचले.  

ऑगस्ट 1839 पयतं, अॅमिस्टॅड लााँग 
आयलांडच्या ककनाऱयानश्चजक पोहोचले. त्याचवेळी 
दोन अिेररकी अचिकाऱयाांनी ते पाट्रहले.  

  

अिेररका 

क्यूबा 



अॅमिस्टॅडवर जाऊन अिेररकी अचिकाऱयाांनी 
स्पॅननश िलाशाांकड ेिांपूणथ घटनेची चौकशी केली. 
अॅमिस्टॅड हे एक गुलािाांच ेजहाज अिल्याची 
िाट्रहती िलाशाांनी ट्रदली. जोिेफ मिांक आखण इतर 
53 गुलािाांनी कप्तानाला ठार करून जहाज ताब्यात 
घेतल्याचहेी त्याांनी िाांचगतले. गुलािाांनी िलाशाांना 
ओलीि ठेवले होते. या िवथ घटना िऱया होत्या. 
पण िलाशाांनी हा दावा केला की त्या आकिकी 
गुलािाांचा जन्ि क्यूबािध्ये झाला होता. ही गोष्ट 
िात्र िोटी होती.  

िपू लहानशी वाटू शकते, ही िोटी गोष्ट. पण 
ती अत्यांत िहत्त्वाची होती.   

1839 िध्ये, अिेररकेतील अनेक राजयाांत 
गुलािचगरी प्रर्ा अश्चस्तत्वात होती (1865 पयतं 
गुलािचगरी प्रर्ा िांपली नव्हती). पण काही 
कायद्यान्वये, या प्ररे्वर र्ोडीफार बांदी आणली होती. 
आकिकी लोकाांच ेअपहरण करणे व त्याांना गुलाि 
बनवणे हा या कायद्याने गुन्हा ठरत होता. अॅमिस्टॅडवर 
हेच तर घडले होते.   

मिांकला अिेररकी कायद्याांची िाट्रहती नव्हती. त्याला 
कशी िाट्रहती अिेल? त्याला तर हेिुद्धा िाहीत नव्हते 
की अॅमिस्टॅड कोणत्या देशाच्या ककनाऱयाला पोहोचले 
होते. पण एक गोष्ट त्याच्या लक्षात आली की दोन्ही 
स्पॅननश िलाशी अिेररकी अचिकाऱयाांशी िोटे बोलले. 



अॅमिस्टॅडला नश्चजकच्या बांदरावर नेण्यात आले. हे 
बांदर कनेश्चक्टकट राजयात होते. एक न्यायािीश म्हणाले 
की आकिकी गुलािाांनी भयांकर गुन्हा केला होता. 
त्याांच्यावर हत्या आखण बांडाच ेआरोप लावण्यात आले 
(कारण त्याांनी जहाज ताब्यात घेतले होते). िप्टेंबर 
1839 िध्ये िटल्याची िुनावणी ननश्चित झाली. 
कुणालाही जािीन मिळाला नाही. िवथ गुलािाांना 
कनेश्चक्टकटच्या न्यू हेवन शहरातील तुरुां गात डाांबण्यात 
आले. त्याांच्यात काही िुलेिुद्धा होती.  

गोरे लोक पैिे देऊन लाांबचलाांब राांगाांिध्ये उभे राहून 
आकिकी गुलािाांकड ेतुच्छतापूणथ नजरेने पाहू लागले. 
गोऱया श्चिया त्याांच्यावर कफदीकफदी हिू लागल्या आखण 
पुरुष तोंड ेवेडवेाकडी करून गुलािाांना चचडवू लागले, जणू 
काही ते एिादी िकथ िच बघत होते.   



मिांकला गोरे लोक िोठे पवचचत्र वाटले. त्याने 
आखण इतर गुलािाांनी तोंड कफरवून गोऱया लोकाांकड े
आपली पाठ केली. तुरुां गाच्या िोलीत मिांक िोठ्या 
काळजीत पडला होता. आता आपल्याला घर पाहायला 
मिळेल का किी? त्याला िात्री वाटत नव्हती.   

पण मिांकला हे िाहीत नव्हते की या पवचचत्र 
देशात आकिकी लोकाांच ेकाही मित्रिुद्धा होते. 
उत्तरेकडील राजयाांिध्ये बहुिांख्य लोक गुलािचगरी 
प्ररे्ि पाप िानत अित. त्याांना ननिूथलनवादी म्हणत.  

त्याांना गुलािचगरी प्रर्ा िांपवायची होती.  

काही ननिूथलनवाद्याांनी अॅमिस्टॅडबद्दल ऐकले. 
त्याांनी स्पॅननश िलाशाांच्या कहाणीवर पवश्वाि ठेवला 
नाही. जर अॅमिस्टॅडवरील काळे लोक क्यूबािध्ये 
जन्िले होते तर त्याांच्यापैकी कुणालाच स्पॅननश भाषा 
कशी बोलता येत नाही? नक्कीच त्याांना आकिकेतून 
अपहरण करून आणले अिणार, अनचिकृतपणे.  

अिेररकेची िांयुक्त िांस्र्ाने 
1839 

िुक्त  

      पूणथपणे िुक्त नाही  

गुलाि  



ननिूथलनवाद्याांना आकिकी गुलािाांच्या 
िदतीकररता एक प्रमिद्ध वकील मिळाला. त्याच ेनाव 
होते, रॉजर शरेिन बाल्डपवन. तोिुद्धा गुलािचगरी 
प्ररे्च्या पवरुद्ध होता. त्याच्या आजोबाांनी 
स्वातांत्र्याच्या जाहीरनाम्यावर िही केली होती.  

बाल्डपवन जाणत होता की हे काि िहजिोपे 
नाही. तो आपल्या आकिकी अमशलाांशी बोलूही शकत 
नव्हता. िरांतर, त्याला हेिुद्धा िाहीत नव्हते की ते 
कोणत्या आकिकी भाषेत बोलत होते.  

बाल्डपवनने िाांकेनतक भाषेत िांवाद िािण्याच े
प्रयत्न केले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. 
बाल्डपवनने िातीत चचत्र ेरेिाटली. पण त्याचाही 
फायदा झाला नाही. मिांकला एवढे िात्र कळले की 
बाल्डपवन त्याांना िदत करू पाहात होता. पण मिांकही 
हतबल होता.  



तेव्हाच बाल्डपवनला कळले की मिांकची भाषा िेंड े
होती. ही एक चाांगली िुरुवात झाली. बाल्डपवनने िेंड े
भाषा बोलणारा एक काळा िाणूि शोिला. त्याच ेनाव 
होते, जेम्ि कोव.े त्यालाही पूवी आकिकेतून अपहरण 
करून अिेररकेत आणले होते.  

पण कोवे नशीबवान ठरला होता. तो िुक्त झाला 
होता आखण िलाशी म्हणून काि करत होता.  

कोवेच्या िाध्यिातून बाल्डपवन आखण मिांक 
एकिेकाांच ेबोलणे ििजू शकले. “आम्हाला िुक्त 
व्हायचांय,” मिांकने बाल्डपवनशी पट्रहला िांवाद केला. 
िग मिांकने बाल्डपवनला आपली कहाणी ऐकवली.  

आत्ता बाल्डपवनला ठािपणे कळले की या आकिकी 
लोकाांना अपहरण करून आणले होते. हीच गोष्ट त्याांना 
न्यायालयापुढे ठेवायची होती.  



8 जानेवारी 1840 रोजी िटला िुरू झाला. न्यू 
हेवनच ेन्यायालय िचािच भरले होते. बाल्डपवन 
म्हणाला की हे आकिकी गुलाि पूवी िुक्तपणे जगत 
होते.  ते काही गुरेढोरे नव्हते, िालित्ता नव्हते. त्याांच े
अपहरण करून त्याांना इर्े आणले होते. अॅमिस्टॅड 
जहाजावर ते स्वत:चा बचाव करत होते.  

“इरे् हजर अिलेल्या कुणाही िाणिाने हेच केलां 
अितां,” बाल्डपवनने न्यायालयाला ठणकावून िाांचगतले.  

िहा ट्रदविाांच्या िटल्यादरम्यान, मिांक आखण 
काही इतर आकिकी लोकाांनी िाक्ष ट्रदली. 
त्याांच्यात काही शतेकरी होते, मशल्पकार होते, 
वडील होते, िुलगे होत,े िुली होत्या, बहीणी 
होत्या. ते एकाच ििाजाच ेिदस्य होते.  



मिांकने िाांचगतले की िेंड ेलोकाांिाठी स्वातांत्र्य 
म्हणजे िूप काही अिते. त्याांना कला, िांगीत आखण 
नतृ्य याांची आवड होती. अिेररकी कायद्याांप्रिाणेच 
िेंड ेििाजाचहेी स्वत:च ेकायदे, ननयि होते. 
त्याांच्यातही न्यायािीश, जयूरी वगैरे लोक होते.   

“आम्हीिुद्धा िाणूि आहोत,” मिांकने 
न्यायािीशाांना िाांचगतले.  

न्यायािीशाांनी िान्य केले. त्याांनी ननकाल ऐकवला. 
“अॅमिस्टॅडवरील आकिकी गुलाि हे जन्िाने िुक्त 
होते....आखण आताही िुक्तच आहेत, गुलाि नाहीत.” 

अिेरीि त्याांचा पवजय झाला! 

“आपला िडतर काळ िांपला एकदाचा,” मिांक 
आखण त्याच्या लोकाांच्या िनात आले.    



पण आत्ताच हा क्षण िाजरा करणे घाईच े
ठरणार होते. त्याांच ेवकील रॉजर बाल्डपवन याांना 
एक वाईट बातिी मिळाली.  

स्पेनच्या िरकारने हटवादीपणे म्हटले की ते 
गुलाि त्याांची िालित्ता होती. न्यू हेवन 
न्यायािीशाांनी काय ननकाल ट्रदला, याने त्याांना काही 
फरक पडत नव्हता. यापेक्षाही वाईट गोष्ट म्हणजे, 
अिेररकेच ेराष्ट्राध्यक्ष िाटीन वनॅ ब्युरेन हे स्पेनशी 
िहित झाले.  

आता काय होणार? आणिी एक िटला. 
आता िवोच्च न्यायालय ननकाल देणार. पण 
नवा िटला िुरू होणार एक वषाथनांतर.  

यादरम्यान, अॅमिस्टॅडवरील आकिकीांना पुन्हा 
तुरुां गात डाांबण्यात आले.  

मिांकचा राग अनावर झाला. तरीही त्याने आकिकी 
गुलािाांना, “िीर िरा,” अिे िाांचगतले.  



न्यू हेवनच ेलोक आकिकी लोकाांच्या बाजुने होते. 
त्याांना आकिकी लोक तुरुां गात निायला हवेत, अि े
वाटत होते. तुरुां ग ही चाांगली जागा नव्हती. तेर्ील 
अन्न अगदीच मिळमिळीत होते. काही आकिकी 
त्यािुळे आजारी पडले. त्याांच्यािाठी ताजे पाणी 
आखण स्वच्छ कपड ेआणण्यात आले. पण िवांना 
तुरुां गातच राहावे लागले, अगदी िुलाांनािुद्धा. 

रॉजर बाल्डपवनला नवीन िटला श्चजांकायला 
िदत हवी होती. राष्ट्राध्यक्ष त्याांना िदत करणार 
नाहीत हे स्पष्ट होते. पण एिादी िहत्त्वाची व्यक्तक्त 
त्याांना िदत करू शकली अिती. बाल्डपवन िाजी 
राष्ट्राध्यक्ष जॉन श्चक्वन्िी अॅडम्ि याांना भेटायला 
गेला.  

जॉन श्चक्वन्िी अॅडम्ि 1825 ते 1829 पयतं 
राष्ट्राध्यक्ष होते. ते राष्ट्राध्यक्ष जॉन अॅडम्िच ेपुत्र 
होते. आता ते प्रनतननिी िभेच ेिदस्य होते. ते 73 

वषांच ेहोते. त्याांची बुद्धी तल्लि होती. त्याांच ेबोलणे 
स्पष्ट आखण ठाि होते आखण त्याांना कायद्याच े
ििोल ज्ञान होते.  



जॉन श्चक्वन्िी अॅडम्ि तुरुां गातील आकिकी गुलािाांना 
भेटला. त्याांची लहान वये बघून त्याांना िक्काच बिला. 
“त्याांच्यापैकी अनेकजण 30 वषांपेक्षा किी वयाचे होते,” 
त्याांनी आपल्या डायरीत मलहून ठेवले आहे.   

तोवर िेंड ेजिातीच ेदोघे जण इांग्रजी मलहायला मशकले 
होते. त्याांनी अॅडम्िला एक पत्र पाठवून पवनांती केली, “कृपा 
करून आिची याचना िोठ्या न्यायालयात पोहोचवा.” 

िदतीिाठी त्याांनी केलेल्या याचचकेचा 
अॅडम्िवर प्रभाव पडला. तेदेिील चचांतेत पडले. 
“अरेरे! िी या िटल्याला आखण या िाणिाांना 
न्याय किा देऊ?” पण त्याांनी आपल्याकडून 
कोणतीही किर ठेवायची नाही, हे ठािपणे ठरवले.  

काही िट्रहने गेले. अनेक आजारी कैद्याांचा 
तुरुां गातच ितृ्यू झाला. िटल्याच्या पुढल्या 
तारिेपयतं, 1 िाचथ 1841 रोजी अॅमिस्टॅड 
जहाजावरील फक्त 37 आकिकी श्चजवांत राट्रहले. 
िवोच्च न्यायालय वॉमश ांग्टन डी.िी.िध्ये होते. 
िटला श्चजांकण्यािाठी वककलाांना ककिान पाच 
न्यायािीशाांना हे पटवून द्यायच ेहोते की ते आकिकी 
लोक िुळात गुलाि नव्हते. पण न्यायािीशाांपैकी 
पाच जण गुलािचगरी प्रर्ा प्रचमलत अिलेल्या 
राजयाांतील होते. त्याांच्यापैकी कोणी पवश्वाि ठेवेल 
का की ते आकिकी ननष्पाप होते?  

िवाथत आिी, आकिकी लोकाांच्या पवरुद्ध पक्षाने 
आपली बाजू िाांडली. त्याांच ेवकील म्हणाले की हे 
आकिकी लोक एका स्पॅननश जहाजावर होते, 
म्हणजे ते स्पेनची िालित्ता होती. “त्याांचा िटला 
स्पेनिध्ये चालायला हवा.” 



यानांतर रॉजर बाल्डपवनची पाळी होती. तीन 
ट्रदविाांत, त्याने 14 तािाांपेक्षा जास्त वेळ वादपववाद 
केला. तो िवोच्च न्यायािीशाांना म्हणाला, “आपण 
इरे् िुची व टेबल याांच्याबद्दल नाही, तर 
हाडािाांिाच्या िाणिाांबद्दल बोलत आहोत.” 

िग शवेटी, जॉन श्चक्वन्िी अॅडम्ि बोलू लागले. 
ते एक िोठे वके्त म्हणून प्रमिद्ध होते. “हे लोक 
गुन्हेगार नाहीत. त्याांनी फक्त आपले स्वातांत्र्य जपले, 
स्वत:चा बचाव केला.” 

अॅडम्िने मिांकची तुलना अिेररकी क्ाांतीच्या 
नायकाांशी केली. पॅिीक हेन्री स्वातांत्र्यािाठी लढला 
होता. तो म्हणाला होता, “िला स्वातांत्र्य द्या वा ितृ्यू 
द्या.” 

“पॅिीक हेन्री गुन्हेगार होता का?” अॅडम्िने 
न्यायािीशाांना पवचारले.  

कोटाथत शाांतता पिरली. फक्त अॅडम्िचा आवाज 
नतरे् घुित होता.   

“नाही,” ते म्हणाले. “तो एक ट्रहरो होता.” 



िवोच्च न्यायालयाच्या बहुतेक न्यायािीशाांनी 
अॅडम्िशी िहिती दशथवली. अॅडम्ि िटला श्चजांकला! 
अॅमिस्टॅडवरील आकिकी लोक अिेरीि िुक्त झाले.  

ही बातिी मिळताच आकिकी लोक आनांदाने 
नाच ूलागले. आता हा ननकाल कुणीच, अगदी 
राष्ट्राध्यक्षिुद्धा बदलू शकत नव्हते.  

तो ट्रदवि होता, 9 िाचथ 1841. आकिकेतून 
अपहरण होऊन दोन वषे उलटली होती. आकिकी 
लोक आपले आभार प्रगट करू इश्चच्छत होत.े 
त्याांनी जॉन श्चक्वन्िी अडॅम्ि याांना एक बायबल 
भेट ट्रदले. त्यात मलट्रहले होते, “आम्ही आपले िूप 
िपू आभारी आहोत, कारण आपणच आम्हाला हे 
स्वातांत्र्य मिळवून ट्रदले आहे.” 



  27 नोव्हेंबर या ट्रदवशी मिांक आखण इतर 
आकिकी लोक न्यूयॉकथ वरून ननघाले. त्याांच्या 
जहाजाच ेनाव होते जांटलिन. िेंड ेिलाशी आखण 
अनुवादक जेम्ि कोवे त्याांच्यािोबत आकिकेला 
परतला. ते िगळे 11 जानेवारी 1842 रोजी मिएरा 
मलओनििील िीटाऊन शहरात पोहोचले.   

शवेटी एकदाच ेते आपल्या घरी आले.  

अिेररकेत राहून मिांक इांग्रजी चाांगल्या प्रकारे 
मशकला. तो िावथजननक स्तरावर क्वचचतच बोलला 
अिेल, पण ननरोप घेण्याची वेळ आली तेव्हा तो 
इांग्रजीत बोलला. “दोस्ताांनो, िी आपणा िवांच े
आभार िानतो.”  



नांतर मिांकच ेकाय झाले हे कुणालाच 
िाहीत नाही. बातम्याांनुिार, तो आपली 
पत्नी आखण िुलाांििवेत आपल्या घरी 
आनांदाने राट्रहला. तो पुन्हा एकदा िुक्त 
आयुष्य जगू लागला. अिेररकीतील यादवी 
िांपल्यावर आखण राजयघटनेत दरुुस्ती 
केल्यावर गुलािचगरी प्रर्ा पूणथपणे िांपुष्टात 
आली. अॅमिस्टॅड घटनेने गुलािचगरीपवरुद्ध 
लढणाऱया िवथ लोकाांिध्ये आशा जागवली.  

“आम्हीिुद्धा िाणूि आहोत!” मिांकने 
आपल्या िटल्यादरम्यान म्हटले होते. 
त्याच्या शब्दाांनी गुलािचगरी प्ररे्च े
कां बरडचे िोडले गेले.  

ििाप्त  


